
Emlékeztető  

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Oktatási és Képzési Tanácsának 
2006. november 16-i ülésről 

 
Szavazati jogú tagként jelen vannak:  
Székelyi Mária elnök (oktatási rektorhelyettes), Borsodi Csaba (BTK), Fekete István (IK), 
Fürész Klára (ÁJK), Kovács Mónika (PPK), Papp Gabriella (GYFK), Tasnádi Péter (TTK), 
Tausz Katalin (TáTK) 
 
Kimentését kérte: Kálmánné Bors Irén (TÓFK), Cseszregi Tamás (EHÖK) 
 
Meghívottak: Hársfalvi Rezső (JTI), Renge Orsolya, Kovács Norbert (OI) 
 
Székelyi Mária rektorhelyettes ismertette a napirendet, amit az Oktatási és Képzési Tanács 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.  
 
1. Szakok, képzések előzetes (címek szintjén történő) jóváhagyása: 
 

Az Oktatási és Képzési Tanács V/2006. (X. 19.) OKT számú ügyrendi határozata 
értelmében a Tanács elé csak olyan szaklétesítési, illetve szakindítási dokumentum 
terjeszthető, amely előzőleg, a címek szintjén már elfogadásra került. Az OKT a 
közigazgatás és autonómia, a tanári, a nemzetközi tanulmányok, és a 
természettudományos kommunikáció mesterszakok, a fogyatékosságügyi és foglalkoztatási 
alapképzési szak, valamint a gyógypedagógiai szakirányú továbbképzési szakok címéről 
az alábbiak szerint határozott: 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott XVII/2006. (XI. 16.) OKT számú 
határozatával a közigazgatás és autónómia MA címet jóváhagyta azzal, hogy a szakot 
indítani kívánó Állam-és Jogtudományi Kar a Társadalomtudományi Karral 
együttműködve dolgozza ki a létesítési dokumentumot. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács Székelyi Mária, Tasnádi Péter, Borsodi Csaba és Kovács 
Mónika hozzászólásával egyhangúlag hozott XVIII/2006. (XI. 16.) OKT számú 
határozatával a tanári mesterszakot levette a címek listájáról. A vita során elhangzott 
észrevételek alapján – miszerint nem egy tanári MA-t kellene létesíteni szakos 
modulokkal, hanem szaktanári MA/MSc képzésekre lenne szükség tanári modullal – az 
érintett karok (BTK, IK, PPK, TTK) mihamarabbi konzultációja szükséges, hogy a kérdés 
visszakerülhessen a Tanács elé. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott XIX/2006. (XI. 16.) OKT számú 
határozatával a nemzetközi tanulmányok MA címet jóváhagyta azzal, hogy a szakot 
indítani kívánó Társadalomtudományi Kar az Állam-és Jogtudományi Karral 
együttműködve dolgozza ki a létesítési dokumentumot. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács Székelyi Mária, Borsodi Csaba, Tasnádi Péter és Tausz 
Katalin hozzászólásával 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
hozott XX/2006. (XI. 16.) OKT számú határozatával a természettudományos 
kommunikáció MSc cím megváltoztatását javasolja Természettudományi Karnak azzal, 



hogy a kar a Társadalomtudományi Karral és a Bölcsészettudományi Karral 
dékánhelyettesi szinten konzultáljon a szak címét és tartalmát illetően. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott XXI/2006. (XI. 16.) OKT számú 
határozata értelmében a fogyatékosságügyi és foglalkoztatási alapképzési szak címét 
jóváhagyta azzal, hogy létesítés előtt a szak címe felkerül a 289/2005. (XII. 22.) Korm. 
rendelet alapképzési szakjai közé. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács Papp Gabriella hozzászólásával egyhangúlag hozott 
XXII/2006. (XI. 16.) OKT számú határozata értelmében az értelmileg akadályozottak 
pedagógiája, a hallássérültek pedagógiája, a látássérültek pedagógiája, a logopédia, a 
pszichopedagógia, a szomatopedagógia, a tanulásban akadályozottak pedagógiája, 
valamint a bevezetés a szexuálpedagógiába és a szexuálpszichológiába szakirányú 
továbbképzési szakok címét jóváhagyta.  

 
2. A beérkezett mesterképzési szakok létesítési dokumentumainak véleményezése során 

hozott érdemi határozatok: 
 
 Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott XXIII/2006. (XI. 16.) OKT számú 

határozata értelmében a kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak 
létesítésének jóváhagyását javasolja a Szenátus részére azzal, hogy az opponensi 
véleményben szereplő észrevételek jelenjenek meg az indítási dokumentumban.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács Borsodi Csaba, Tasnádi Péter, Fekete István és Tausz 
Katalin hozzászólásával 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 
hozott XXIV/2006. (XI. 16.) OKT számú határozata értelmében az informatikus 
könyvtáros mesterképzési szak létesítésének jóváhagyását javasolja a Szenátus részére 
azzal, hogy az opponensi véleményben szereplő észrevételek jelenjenek meg a létesítési 
dokumentumban.  
  
A politikai szakértő MA szakot az létesítési kérelmet benyújtó Társadalomtudományi 
Kar képviselője visszavonta (határozat nem született). 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács Borsodi Csaba, Tasnádi Péter és Tausz Katalin 
hozzászólásával egyhangúlag hozott XXV/2006. (XI. 16.) OKT számú határozata 
értelmében a természettudományos kommunikáció MSc szak létesítési kérelmet a szak 
nevének módosítása után (lásd XX/2006. OKT határozat), valamint a Bölcsészet-
tudományi Kar együttműködési igénye miatt a Tanács következő ülésére egy új opponens 
véleményének bekérése után újra be kell nyújtani. 
 

3. A szakirányú továbbképzési szakok indításához szükséges költségterv megvitatása: 
 

Az Oktatási és Képzési Tanács Hársfalvi Rezső, Fekete István, Tasnádi Péter és Tausz 
Katalin hozzászólásával egyhangúlag hozott XXVI/2006. (XI. 16.) OKT számú 
határozata értelmében elfogadta a szakirányú továbbképzési szakok indításához szükséges 
költségtervet azzal, hogy a beérkező szakirányú továbbképzési szakokat csak rentábilis 
esetben lehet majd indítani. 

 
4. Egyebekben   

– Székelyi Mária tájékoztatta a Tanács tagjait, hogy az Intézményfejlesztési Tervben 
stratégiai döntés várható a képzések kapcsán a karok közötti elszámolási rendszerről; 



– a Tasnádi Péter kifogásolta, hogy egy kar sem rendelt a Kartól környezettudományi 
tárgyakat, pedig korábban megegyezés született, hogy ezeket ők tartják, (akár a jogi 
ismereteket az ÁJK, a társadalomtudományi ismereteket a TáTK). Így kiegyenlített 
lenne a helyzet, jelen esetben ez nem így van; 

– elhangzott, hogy a karok között dékáni szinten történjen meg a képzési 
szolgáltatások/órák rendelése, mellyel kiküszöbölhető az, hogy az oktatókat 
keresetkiegészítéssel fizetik meg, miközben saját karukon nem oktatják le a kötelező 
óraszámot. 

 
 

Budapest, 2006. november 20. 

 Dr. Székelyi Mária s.k. 
oktatási rektorhelyettes 

 
 


